
Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET 
Popis, jak ten postup provést je na adrese 

https://www.etrzby.cz/cs/novinky_Vymena-pokladnich-certifikatu-pro-evidenci-trzeb  

Průvodce: 

1. Na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces  klikněte na 

SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB

 

https://www.etrzby.cz/cs/novinky_Vymena-pokladnich-certifikatu-pro-evidenci-trzeb
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces


2. Na další stránce vyplňte svůj firemní přihlašovací Název uživatele a zadejte kód 

 
3. Na mobilní telefon, který je spojený s účtem, přijde SMS s kódem: 

 



4. Zadaný kód zapište do přihlášení

 
5. Po přihlášení se objeví stránka Vstupní stránka služeb…., kde volte CERTIFIKÁTY 

 
6. Objeví se stránka: 

 



7. Klikněte na NOVÝ CERTIFIKÁT a pak na VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI 

 
8. Vyplňte heslo a zapamatujte si jej 

 



9. Pak, chcete-li, vložte poznámku a dejte Odeslat žádost 

 
10. Po chvilce se objeví stránka s tlačítkem Vytvořit exportní soubor. Stiskněte jej. 

 



11. Zadejte heslo (viz 8 nahoře) pro soukromý klíč a potvrďte jej 

 
12. Dejte potvrdit, při správném hesle se objeví 

 
13. Soubor uložte a zapamatujte si jeho umístění 

 
 

  



14. Na každé stanici, kde registrujete tržby (EET), spusťte KOSTKA Pro a volte 

Program->Finance->EET->Nastavení pro EET->Nastavení EET pro toto zařízení

 
15. Z adresáře c:\certEET\ na každé stanici, kde registrujete tržby (EET) doporučujeme pro 

přehlednost smazat nebo přesunout do jiného adresáře starý soubor () s certifikátem, 

příponou p12. 

Pozn. Pokud na stanici zpracováváte EET pro více firem, tak jen ty soubory, které se týkají 

příslušné firmy. To poznáte dle jména souboru. Na prvním místě je dvojmístné číslo databáze. 

To je k novému certifikátu vše. Po té, co se přesvědčíte, že nový certifikát funguje dobře, můžete 

provést zneplatnění starého certifikátu. To je popsáno na stránce 

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-zneplatnit-pokladni-certifikat-4537  

Poznámka: v okamžiku, kdy u starého certifikátu vyprší platnost, bude tento zneplatněn automaticky. 

Stručný postup: 

1. Po přihlášení na daňový portál, stejném jako na začátku tohoto dokumentu, klikněte na 

SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na certifikát, který chcete zneplatnit: 

 

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--certifikaty/jak-zneplatnit-pokladni-certifikat-4537


2. V detailu klikněte na Zneplatnit 

 
3. Potvrďte zneplatnění 

 
4. Pak se objeví informace o zneplatnění: 

 


